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RESUMO 

 

Trabalho desenvolvido com objetivo de compreender como está organizada a vida financeira 

das famílias de acadêmicos residentes e cursando o ensino superior no município de 

Tapejara/RS.  A análise foi realizada a partir da coleta de dados feitos no período de 10 a 24 de 

setembro de 2021, por meio de questionários virtuais aplicados ao público alvo. Os dados 

coletados permitiram identificar a existência ou não de algum tipo de controle financeiro, e 

quais as vantagens e desvantagens de cada método, trazidas de forma explicativa. Foi possível 

também mostrar de forma simples e prática os reais resultados trazidos em relação a eficiência 

e eficácia no uso dos métodos de controle financeiro, e principalmente a insatisfação decorrente 

da falta de um método para controle nas finanças. Com base nas respostas dos acadêmicos, 

identificamos o que pode ser mais interessante para cada perfil financeiro familiar. A pesquisa 

nos permitiu, além disso, entender os motivos do super-endividamento das famílias e elencar 

medidas para evitar, ou ao menos minimizar, problemas causados por uma gestão financeira 

ineficiente. Enfim, a gestão financeira pode trazer vantagens e benefícios a favor da qualidade 

de vida das famílias do município, inclusive com o fortalecimento da economia local.  

Palavras-chave: Orçamento, Finanças Pessoais, Controle Financeiro.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
No Brasil, a cultura da educação financeira não é muito praticada. Em 2010 foi 

promulgado o Decreto nº 7.397 que institui a Estratégia Nacional de Educação Financeira – 

ENEF com a finalidade de promover aos cidadãos a educação financeira e previdenciária, além 

de contribuir para o fortalecimento da cidadania, a solidez do sistema financeiro nacional e a 

tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. (BRASIL, 2010). 

No presente estudo, busca-se o melhor entendimento a respeito da organização da vida 

financeira e do orçamento familiar dos acadêmicos tapejarenses e de suas famílias. Com intuito 

de identificar dentre as famílias e membros ocupantes, como é feita a organização de suas 

finanças, se possuem auxílio ou fazem uso de algum método de controle, como aplicativos, 

planilhas eletrônicas ou até um rascunho em papel.  

A boa gestão financeira pressupõe finanças equilibradas, contas em dia, reserva para 

emergências ou imprevistos e um valor para investir. Essa tarefa é mais fácil de ser realizada 

quando adquirida como legado cultural, um saber herdado de pais para filhos, mas pode ser 

conquistada a partir da educação escolar, com o desenvolvimento de estratégias, desde que de 

forma disciplinada e sistemática. Para isso, é importante ter consciência de que investir em 

conhecimento rende sempre os melhores juros. 

De alguma forma, mesmo as pessoas que mantêm as finanças pessoais e familiares de 

forma organizada podem se beneficiar de novas estratégias, seja para guardar recursos pensando 

na velhice ou para ampliar sua carteira de investimentos. Independente do motivo, torna-se 

indispensável o uso de algum controle para as finanças. Essa organização permite identificar, 

não somente os pontos em que é possível diminuir despesas, mas também onde se pode 

aumentar a renda para ter outros privilégios. A correta gestão dos gastos torna possível, 

inclusive, criar um fundo de reserva ou investir em previdência (privada ou complementar), 

melhorando a qualidade de vida a médio e longo prazo. 

Os métodos mais primitivos de controle financeiro pessoal eram feitos através de 

agendas e cadernos, e tinham um papel fundamental na administração financeira, à medida que 

registrava receitas e despesas detalhadamente. Como desvantagem, ele se torna pouco prático 

quando é necessário gerar um relatório para análise, pois tudo deve ser feito manualmente. Com 

os avanços tecnológicos, esses relatórios para controle financeiro se tornaram menos 

trabalhosos e geralmente mais eficientes, já que existem aplicativos em que, à medida que os 

dados são lançados, relatórios são gerados em tempo real.  
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Outro método frequentemente usado para o controle financeiro são as planilhas 

eletrônicas de dados, que podem ser pagos, como os da Microsoft Excel, ou gratuitos, como 

Linux Libre Office ou Planilhas Google. A grande vantagem desse método é a flexibilidade, 

pois as planilhas são elaboradas e preenchidas pelo próprio usuário, que personaliza suas 

receitas e despesas conforme seus hábitos pessoais ou familiares.  

Embora os métodos citados se mostrem eficientes na organização do orçamento 

familiar, para que ele realmente funcione é preciso que se torne uma rotina. Para isso, a 

disciplina, principalmente no início, é fundamental. Além disso, é importante conhecer as 

ferramentas disponíveis e organizar as categorias das despesas e receitas antes de começar. Há 

quem diga que não há necessidade de fazer anotações, pois a memória dá conta de lembrar cada 

centavo gasto em um período. Porém entendemos que, desta forma, é mais fácil que alguns 

gastos, ainda que pequenos, passem despercebidos, e ao final, isso faz diferença.  

O presente trabalho tem como objetivo principal compreender, através da análise dos 

dados coletados, informações sobre como está organizada a vida financeira das famílias de 

acadêmicos tapejarenses. Desta forma, com a coleta de todos os dados necessários, feita na 

aplicação de questionários direcionados, consegue-se ter uma ampla visão de todos os casos 

mencionados, e da mesma forma, busca-se identificar o índice de eficiência de cada método 

utilizado, e onde podem obter uma melhor eficácia de acordo com suas características. E 

também conseguindo avaliar o desempenho das famílias, sem ou com seu atual método. 

Carneiro e Matias (2011) citam que as famílias devem orçar pelo período médio de um ano, 

subdividido em meses, tal como fazem as empresas em seus orçamentos corporativos.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

 O orçamento pessoal, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais, é  

  
[...]”a ferramenta que permite que você planeje suas finanças. Ele retrata a sua 

situação financeira, ou seja, mostra quais são seus ganhos e gastos ao longo do mês. 

Dessa forma, é possível fazer previsões, analisar custos e tomar decisões mais 

eficientes com o próprio dinheiro. “ (ANBIMA, 2020, s/p) 

 

Trata-se, portanto, de uma estratégia financeira cujos pilares são a educação financeira, 

o planejamento familiar, as metas traçadas e os objetivos a serem conquistados, e mostra-se 

fundamental para obter sucesso na área de finanças. A estratégia, embora variável nos objetivos, 

se adapta facilmente às metas propostas.  
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 A partir do estudo sobre os hábitos financeiros dos acadêmicos tapejarenses e suas 

famílias, foi possível estabelecer diversas variáveis que influenciam diretamente na saúde 

financeira familiar, entre elas os métodos de controle, os perfis financeiros e o acesso à 

educação financeira, os quais serão detalhados na análise dos resultados. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

 O município de Tapejara tem sido próspero no que diz respeito à economia, mesmo 

durante a pandemia da Covid-19. O crescimento e a oferta de empregos em todas as áreas, 

sejam na indústria, comércio ou prestação de serviços, mostra que há muitos cidadãos 

empreendedores. Ainda assim, os índices nacionais de inadimplência têm contribuído para 

refrear o consumo de bens e serviços, o que mostra que a população tapejarense, de modo geral, 

tem consciência da crise na economia do país. Para entender como funciona o planejamento e 

a organização das finanças dos cidadãos, com o recorte de estudantes universitários e suas 

famílias, o presente estudo pretende responder a seguinte questão: Em que medida as famílias 

de acadêmicos residentes em Tapejara/RS utilizam ferramentas de controle de suas finanças? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 O presente trabalho busca entender como a vida financeira das famílias de acadêmicos 

tapejarenses está organizada, no sentido de identificar em que medida esses cidadãos planejam 

e executam orçamentos para controle de suas finanças. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Investigar os hábitos financeiros das famílias de acadêmicos de Tapejara/RS; 

b) Caracterizar as formas de organização das finanças do público-alvo; 

c) Identificar o endividamento e reservas financeiras das famílias; 

d) Qualificar as ferramentas de controle financeiro praticadas pelas famílias selecionadas;  

e) Analisar os métodos de controle financeiro pessoal; 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 O presente estudo se mostra relevante à medida que interfere diretamente na qualidade 

de vida das pessoas, pois o assunto tem ligação com uma das áreas mais importantes e também 

delicadas de uma família, que é a gestão financeira. Com o propósito de frisar ainda mais a 

importância de se ter um orçamento familiar, e fazer uso de métodos eficientes e eficazes de 

um controle financeiro, para que se consiga manter a saúde financeira da família em condições 

satisfatórias, esse estudo se justifica. Além disso, entendemos que a sensibilização quanto aos 

problemas causados pela inadimplência pode estimular as famílias a manter um orçamento bem 

elaborado. A experiência nos mostra que, mesmo aquelas famílias que passaram por episódios 

de superendividamento, inclusive adquirindo empréstimos para quitar dívidas mais antigas, 

com auxílio das próprias instituições financeiras e uma boa gestão de suas finanças, possui alta 

chance de reestabelecer o crédito. Já percebemos também o contrário: a busca de recursos sem 

uma gestão inteligente traz grandes chances de não ser capaz de honrar seus compromissos, 

gerando inadimplência e gerando em uma situação ainda mais difícil.  

Atualmente, é comum encontrar pessoas cujas finanças estão fora de controle e, ainda 

assim, não se consideram endividadas. Mas, embora não entendam claramente, quem tem 

prestações e parcelamentos, tem dívidas a pagar. É importante registrar que estar endividado de 

forma controlada não é um problema, desde que se consiga honrar as prestações, pagando-as 

em dia (DOMINGOS, 2013, p.16). 

 Entre as famílias que já possuem algum método de controle financeiro, o estudo pode 

contribuir apresentando novas ferramentas, aplicativos atuais e formas mais simples de 

gerenciar seu fluxo de receitas e despesas. Quando o cidadão tem clareza dessa organização, é 

capaz de perceber mais facilmente as melhorias que pode fazer, tanto para economizar, como 

para investir melhor. 

 Quanto à faixa etária, constatamos que os mais jovens são os que mais utilizam 

ferramentas de controle financeiro, pois na maioria das vezes ainda não possuem uma renda 

fixa ou esta é de pouca relevância e, neste caso, necessitam de um controle mais rígido, para 

que assim consigam honrar com suas despesas, sem correr riscos de superendividamento. 

Assim, da mesma maneira conseguem dar um destino correto às suas receitas, gerando 

consequentemente resultados satisfatórios para si próprio e sua família. 

No atual momento pode-se notar ainda uma certa insegurança por parte dos integrantes 

de mais idade na família, pois alguns ainda relatam encontrarem dificuldades para operar 

determinados meios mais tecnológicos de controle.  Em contrapartida, nesta mesma faixa etária 

também podemos encontrar muitos que começaram a utilizar, e se adaptaram bem. 
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 Levando em consideração esse cenário, o estudo se justifica também pela crescente 

busca da sociedade por uma qualidade de vida melhor. Isso, sem dúvida, passa pela educação 

financeira e pelas ferramentas para organização e controle das finanças, pois assim muitas 

famílias passam a mapear com clareza e objetividade suas despesas e receitas, vislumbrando 

suas possibilidades e limitações reais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ORÇAMENTO 

 Para atingir os objetivos do presente estudo, quanto à organização da vida financeira 

das famílias de acadêmicos tapejarenses, a pesquisa investiga de maneira detalhada o orçamento 

das famílias, implicando uma mensuração acurada dos rendimentos e possibilitando novos 

focos de análise das condições de vida das famílias de Tapejara, a partir de seus orçamentos 

domésticos. O fluxo de caixa familiar tem o objetivo de transparecer todas as suas contas, 

deixando claras as entradas e saídas de recursos em um determinado período. Para Ross et. Al 

(2013, p. 37), “Fluxo de caixa é a diferença entre a quantidade de dinheiro que entrou e a 

quantidade que saiu”. Quando este fluxo tem resultado negativo (situação de endividamento) 

ou zerado (sem reservas ou dívidas) é necessário repensar a forma como o dinheiro está 

entrando em caixa e para onde está sendo destinado. 

 A maior parte das famílias têm em sua rotina algum fluxo de operações financeiras de 

forma periódica, seja diária, semanal ou mensal, que envolve pagamentos, recebimentos, 

compras e outras movimentações. Esse gerenciamento pode ser desafiador para quem não se 

organiza bem ou não têm uma rotina de controle de gastos definida. Strate (2010), 

ao discutir este assunto, afirma que a melhoria da qualidade de vida vem como resultado da 

racionalização das necessidades, pois dessa forma torna-se possível sobreviver dentro das reais 

possibilidades oferecidas pelos ganhos ou renda familiar. Para ajudar nesse gerenciamento, é 

importante escolher uma  ferramenta que controle a movimentação das receitas e das despesas 

em um determinado período. No caso das finanças pessoais, é feito o registro de todas as fontes 

de renda e todos os gastos que aconteceram em determinado espaço de tempo. Manter um fluxo 

de caixa atualizado é crucial para o sucesso na vida financeira, já que gastos menores, por  

parecerem irrelevantes, quando somados têm grandes chances de comprometer seu orçamento, 

sem nem mesmo perceber-se. Santos (2014, p. 25) aborda que “O ato irracional de comprar 

para algumas pessoas caracteriza-se pelo hábito de sair para comprar algo que talvez nem queira 

tanto, mas que ao mesmo tempo lhe dê a sensação de status e prazer. 

 O orçamento familiar não se resume apenas em "anotar as despesas realizadas". Envolve 

planejamento, priorização e controle do fluxo de caixa. É a relação entre a soma das receitas 

(salário, pensões, etc.) e dos gastos mensais. Importante saber se a renda é regular (quando se 

recebe mensalmente na data certa) ou irregular (quando não há certeza da quantia recebida). 

Deve-se ter uma ideia da receita do mês e daquilo que se pretende gastar. 

 

 

https://www.idinheiro.com.br/controle-de-gastos-pessoais/
https://www.idinheiro.com.br/despesas-fixas-e-variaveis/
https://www.idinheiro.com.br/orcamento-pessoal/
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2.1.1 Orçamento familiar 

 O Brasil, entre as décadas de 1980 e 1990, passou por uma grave crise econômica, em 

que a inflação descontrolada fez parte do cotidiano dos brasileiros. Esse período, conhecido 

como “década perdida'' (GREMAUD, 1969 apud GÜNTER, 2008), obrigou a população a 

modificar seu comportamento enquanto consumidor. Mesmo com as mudanças que 

aconteceram depois, e a estabilidade da mossa moeda, a cultura de gerenciar as finanças 

pessoais e promover a educação financeira ainda é algo recente. Quando se trata do orçamento 

da família, isso se torna complexo, pois os assuntos sobre o fluxo de caixa precisam ser 

trabalhados constantemente. Em tempos de crise financeira, com o poder aquisitivo familiar em 

queda inclusive por causa pandemia da Covid-19, os cuidados com gastos devem ser 

redobrados. Para tornar mais fácil essa tarefa, é necessário empregar exercícios e estabelecer 

metas para promover a educação financeira familiar. Se todos os integrantes da família 

estiverem envolvidos na intenção de alcançar o equilíbrio nas contas, a chance de sucesso é 

maior. Comprometimento, foco e dedicação de todos formam a base para um planejamento 

eficaz, gerando resultados positivos. 

 Na expectativa de implantar o orçamento familiar, o primeiro passo é saber onde a renda 

de toda a família é empregada. Para isso, é preciso ter em mãos contracheques ou extratos 

bancários com todos os rendimentos, e também os gastos do mesmo período, incluindo os 

básicos como aluguel, supermercado, água e luz, os esporádicos como um café ou o saquinho 

de pipoca comprado na rua, e os imprevistos, como uma consulta médica de emergência, por 

exemplo. Uma sugestão é guardar os cupons fiscais ou comprovantes de pagamento de todas 

as compras. Quanto às receitas, parece mais simples, mas sobre as despesas, há várias formas 

de categorizar: o mais comum é separá-las entre fixas e variáveis, mas também podemos separá-

las pelo tipo, como casa, alimentação, educação, saúde, transporte, lazer, entre outras. 

Conforme sugere Silvestre (2010). 

 É imperativo detalhar cada despesa e classificá-la conforme seu grau de relevância, 

organizando de forma decrescente, das mais necessárias até as supérfluas. Assim, constrói-se 

uma visão geral do peso de cada despesa no orçamento total. Identificando possíveis cortes, 

procurando não afetar a qualidade de vida, que é de primordial importância. Esses cortes devem 

acontecer de forma contínua, procurando um determinado tempo para a adaptação ao novo 

modelo de vivência. Quando detalhamos as despesas diárias, ficamos mais atentos a outros 

fatores, como nos alerta Ferreira (2014), quando afirma que  
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“Fatores externos como a propaganda e o marketing podem induzir ao consumo 

descontrolado, e isso acontece quando o consumo não ocorre mais por necessidade, 

mas apenas para satisfazer um desejo pessoal”. (FERREIRA, 2014, s/p) 

 

 O próximo passo é entender que cada membro que contribui nesse orçamento deve ter 

parte da renda resguardada para seus gastos pessoais, pois é importante equilibrar a vida em 

família com individualidades. Para isso, é interessante estipular um percentual de contribuição 

geral, assim, todos colaboram e ainda mantêm reservas pessoais.  

 Depois de ter em mãos todos esses elementos, os esforços devem ser no sentido de 

sistematizar as informações, para que haja uma análise realista da condição financeira da 

família. Isso é recomendado para que possa haver planejamento e metas possíveis de serem 

alcançadas. Para isso, vale a pena investir em um aplicativo financeiro, um caderno de 

anotações ou uma planilha eletrônica dividida em categorias como transporte, educação, 

alimentação e outros, conforme as particularidades de cada um. Isso facilita o trabalho de 

investigar o destino de todas as receitas. 

 O orçamento, de forma geral, segue um modelo de gestão conhecido e amplamente 

usado por empresas de todo porte. Cada um de seus passos possui um significado positivo e 

satisfatório que se forem usados e assimilados corretamente garantem o sucesso. Carneiro e 

Matias (2011) citam que as famílias deveriam orçar ao menos o período de um ano, subdividido 

em meses, à semelhança do que as empresas fazem em seus orçamentos corporativos. 

 Com todos esses levantamentos ao alcance dos olhos é possível elaborar um modelo de 

gestão financeira com despesas organizadas e otimizadas e orçamento enxuto, sem perder a 

qualidade de vida. Após essa análise e otimização, o modelo de gestão tem a função de dar 

continuidade, até que a rotina se estabeleça. Ao mesmo tempo, existem fatores externos, como 

a propaganda e o marketing, que podem induzir ao consumo descontrolado, isso acontece 

quando o consumo não ocorre mais por necessidade, mas apenas para satisfazer um desejo 

pessoal (FERREIRA, 2014). É o que denominamos de consumismo.  

Outro fator que precisa ser levado em consideração são as despesas futuras, que também 

necessitam de planejamento. Isso evita que essas dívidas só sejam lembradas quando estão na 

data de vencimento. Exemplos dessas despesas futuras passíveis de programação são as que 

ocorrem no início de todo ano: IPVA, IPTU e matrícula escolar dos filhos. Para evitar o desgaste 

de começar o ano com o orçamento apertado, o ideal é planejar e reservar esse valor nos meses 

que antecedem o pagamento. Segundo Gitman (2004, p. 93), “Os planos financeiros e de curto 

prazo determinam as providências financeiras de curto prazo e o impacto previsto dessas 

providências [...] abrangem um período de um a dois anos. ” Conforme mostra Oliveira (2002), 
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planejamento corresponde a um processo desenvolvido para que uma situação seja alcançada 

de forma eficaz com adequada alocação de esforços e recursos.  

 Complementando, de acordo com Cerbasi (2004), os problemas financeiros familiares 

surgem principalmente de decisões e escolhas ruins, e os erros financeiros são como armadilhas 

nas quais cai-se por um momento de ingenuidade, tornando-se pesadelos por meses e até anos. 

Isso gera transtornos de variadas proporções, já que, sem o planejamento dessa despesa, a 

consequência é ter uma saúde financeira mais vulnerável. Esse cuidado é especialmente 

interessante para as pessoas que compram por impulso, e denominando-se consumidores 

compulsivos. Para esses, é interessante sempre refletir na real necessidade de adquirir um 

produto ou aproveitar uma promoção pelo simples fato de a mercadoria estar mais barata. Para 

frear os gastos, aqueles membros da família com perfil mais controlado podem incentivar o 

gastador a deixar sempre o cartão de crédito em casa, por exemplo, ou ir às compras apenas 

com dinheiro vivo. Assim, a ação de entregar seu dinheiro em troca da mercadoria adquirida 

ganha um significado mais palpável.  

 Contudo, planejar a vida financeira familiar do futuro não envolve apenas cuidar das 

contas fixas. Uma viagem de férias com a família, por exemplo, merece ser pensada com 

antecedência. Além de adquirir pacotes de viagem, passagens aéreas e hospedagem a preço 

mais acessível, é uma oportunidade de todos os membros da família participarem do processo, 

fazendo escolhas e negociando atrações no local escolhido. Sobre isso, Pennafort (2010, s/p) 

diz que “todos temos grandes objetivos [...], temos visão de crescimento e prosperidade, todos 

queremos um futuro que seja muitíssimo melhor do que o nosso passado. Então, sonhamos, 

estabelecemos metas, subdividimos em tarefas e nos empolgamos com isso”  

 Ao estudar o orçamento familiar, uma das ferramentas mais importantes são as metas 

de economia, que podem ser estabelecidas pelo gestor das finanças da família, com a 

participação ativa de todos os integrantes, para que se sintam incluídos, gerando, pelo 

comprometimento, um índice de eficiência maior.  

 Essas metas são elaboradas para que se conquiste uma economia mensal satisfatória, 

mas é preciso um cuidado especial para que as metas sejam mantidas até sua conquista. Segundo 

Santos (2014, p. 23) “diante do consumo excessivo, muitos indivíduos contraem dívidas, 

comprometem uma parcela significativa de suas rendas e, em muitos casos, acabam tornando-

se inadimplentes”. Se a renda familiar é fixa, é possível estipular um valor mensal para poupar. 

Com rendas variáveis, criar metas de economia em porcentagem pode ser uma opção mais 

viável. Como a educação financeira familiar não deve ser restrita apenas ao controle de gastos, 

https://financaspessoais.organizze.com.br/6-dicas-para-viajar-gastando-pouco-dinheiro/
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mas também envolve gerar dinheiro, uma boa opção é pensar em formas de investimento 

financeiro para gerar rendas passivas. 

Segundo o Gabinete de Gestão de Iniciativas Comunitárias do Emprego – GICEA 

(2021), a contabilidade doméstica ou familiar tem como definição o meio utilizado pelas 

famílias com o objetivo de permitir conhecer a cada momento sua situação patrimonial e 

financeira. 

 

2.2 CONTROLE FINANCEIRO 

          Segundo Cerbasi (2004) é importante que, durante a execução do orçamento, sejam 

contemplados todos os gastos, incluindo os que surgem no dia-a-dia e que às vezes fogem ao 

controle, passando despercebidos, porque mesmo assim causam impacto negativo nas finanças. 

A gestão financeira e orçamentária pressupõe que todas as receitas e despesas estejam 

computadas. 

         O primeiro passo para uma boa gestão orçamentária é um profundo estudo sobre os 

dados e o histórico financeiro. Com essas informações em mãos, é possível começar a fazer o 

plano orçamentário. Recomenda-se calcular uma projeção de receitas e despesas, além de uma 

avaliação do capital de giro. Sobre a importância do fluxo de caixa pessoal na gestão 

orçamentária, Assaf Neto e Silva (1997, p. 35), reitera que o fluxo da caixa é um instrumento 

fundamental para a gestão financeira, pois relaciona os ingressos e saídas de recursos 

monetários. 

         O próximo passo da gestão orçamentária é fazer um acompanhamento estratégico de 

resultados. Isso ajuda a saber se suas finanças estão seguindo o caminho certo para alcançar as 

metas estabelecidas. A análise pode ser feita através de relatórios, gráficos e indicadores de 

desempenho. Ainda segundo Xavier (2009, p.58) “ao investir determinado valor espera-se que 

exista a otimização de três aspectos básicos para obter sucesso: retorno, prazo e proteção”. 

         É possível estabelecer indicadores do fluxo de caixa e da projeção de receitas e despesas. 

Com o acompanhamento dessas informações, as decisões são tomadas a partir de fatos, e não 

baseadas apenas em suposições. Essa visão ampliada dá a oportunidade de corrigir pontos de 

atenção e alinhar as estratégias de investimento, por exemplo.  

 

2.2.1 Controle financeiro familiar 

A partir do estudo sobre os assuntos pertinentes à vida financeira da família, são 

levantadas diversas variáveis que influenciam diretamente a saúde das finanças. Por isso, 

https://financaspessoais.organizze.com.br/aprenda-a-investir-alocacao-de-ativos-estrategia-inteligente-para-fazer-investimentos/
https://financaspessoais.organizze.com.br/aprenda-a-investir-alocacao-de-ativos-estrategia-inteligente-para-fazer-investimentos/
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conhecer as influências e as causas dos problemas financeiros permite pensar em soluções que 

podem ser aplicadas para obter bons resultados. 

Segundo pesquisas, a maior parte das famílias brasileiras nos dias atuais não possui 

nenhum tipo de controle financeiro, ou seja, não sabem o quanto é a receita líquida mensal, e 

muito menos o total de suas despesas. Possuem apenas uma ideia vaga desses valores, mas não 

têm clareza de tais informações, que, como referiu-se, são de importância inestimada para sua 

saúde financeira. Com essa falta de controle surge o principal problema, o que mais prejudica 

e leva as famílias ao endividamento e à decadência financeira. Se o indivíduo não sabe qual a 

receita disponível, nem tem consciência da soma de suas despesas, é praticamente impossível 

honrar seus compromissos financeiros a médio prazo. 

Desta forma é fácil entrar em um endividamento familiar, com despesas maiores que 

receitas, e com os juros compostos praticados no Brasil, as dívidas aumentam 

exponencialmente. Com a falta de controle orçamentário, não é possível tomar medidas cabíveis 

para estancar o problema, levando cada dia a endividamentos mais graves. É importante que, 

em um momento de crise financeira familiar, todos contribuam para buscar a saúde nas 

finanças. Sobre isso, destaca-se Kruger (2014, p. 31), quando refere que o orçamento familiar 

“[...] deve envolver todos os membros da família, independente de faixa etária”. 

Do ponto de vista familiar, da mesma forma que nas finanças pessoais, a falta de um 

fluxo de caixa organizado tende a dificultar até mesmo a identificação de possíveis sobras, o 

que possibilitaria traçar metas ou fazer investimentos, pois se não houve um bom controle, as 

oportunidades de negócios podem passar despercebidas e então desperdiçadas. Um dos 

principais motivos do descontrole financeiro familiar e a falta de controle em suas compras, o 

chamado consumismo impulsivo, que nada mais é que pessoas que compram por impulso, sem 

ter um real motivo ou necessidade. As consequências do consumo desenfreado passam pela 

frustração pelo não uso do que foi comprado, gerando perda de valor agregado e até mesmo 

uma inutilização do mesmo, tendo assim um desperdício completo do dinheiro investido, 

mesmo que tenha sido “em promoção”. Há, sobre o consumo exagerado, um dito popular que 

pondera: “Muitas pessoas gastam dinheiro que não tem, para comprar coisas que não precisam, 

para impressionar pessoas que não gostam”. 

Desta forma precisa-se ter um cuidado redobrado no momento de efetuar compras ou 

até mesmo adquirir um imobilizado, fazendo a autogestão de sua real necessidade ou refletir 

que benefícios serão decorrentes da compra, para que se possa entender sua real importância 

ou necessidade. Ao evitar a compra ou investimento desnecessário, gera-se uma receita positiva 

que pode ser utilizada de forma inteligente em prol de seu desenvolvimento financeiro familiar. 
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Entre as famílias que possuem controles financeiros, pode-se notar, em geral, uma 

grande diferença, pois tem-se uma visão geral de todas as suas receitas. Desta forma é possível 

organizar as despesas de maneira rápida e prática, dando o melhor destino ao dinheiro, com 

melhores oportunidades de compras, aproveitando momentos estrategicamente recomendados. 

O mesmo se reflete no que diz respeito a visualizar e identificar oportunidades de bons negócios 

e investimentos. Tendo essa visão clara pode-se estudar as melhores opções, conseguindo um 

bom desempenho e crescimento financeiro. Alves (2010) ressalta que com um adequado 

controle financeiro é possível ter qualidade de vida, mesmo com uma renda não muito alta. 

De acordo com Tolloti (2007, p. 101) “a educação financeira pode ser compartilhada 

por crianças, adultos, idosos, familiares e até mesmo amigos de trabalhos”. Com este 

entendimento percebe-se que a educação financeira não possui limitação alguma, pode ser 

melhorada em qualquer momento da vida, apresentando diferentes impactos e resultados. 

Ter uma visão ampla de futuro, repleta de metas e objetivos, ajuda aos mais gastadores 

a ter a motivação necessária para refletir sobre cada gasto no momento presente, e qual o real 

impacto no orçamento familiar. O autocontrole requer esse exercício, permitindo que o 

indivíduo evolua conforme as situações vão acontecendo, e seu desempenho financeiro traga 

melhor qualidade de vida. Cerbasi (2014) lembra que 

 

“Não conseguir pagar os compromissos assumidos, é nítido sinal de que falta 

consciência quanto à real utilidade de seus limites de crédito. Contudo, poucas 

situações são tão comuns em uma família brasileira quanto a dificuldade de pagar 

todas as contas e prestações do mês, somadas ao uso frequente do cheque especial e 

outras dívidas”. (CERBASI, 2014, p. 122). 

 

 Se a educação financeira iniciar ainda na infância, acredita-se que seu percentual de 

eficiência seja muito maior, pois inicia-se um processo de forma contínua e sistematizada. Se 

uma criança conseguir gerir seus pequenos recursos, tende a crescer nutrindo uma relação mais 

saudável com o dinheiro e sua melhor gestão. Imagina-se que, ao se tornar adulto, saberá com 

maior clareza como fazer a gestão de seus bens e receitas, conduzindo sua família com mais 

tranquilidade e perpetuando através de seus filhos a boa conduta com relação às receitas. 

Os filhos, quando conscientes da real condição financeira da família, dificilmente 

passam pela frustração por almejar um padrão de vida ilusório. Se houver clareza e 

transparência no orçamento familiar e planejamento financeiro, a parceria deles no controle das 

despesas também tende a ser maior. Entende-so que o orçamento familiar é o início de um 

processo contínuo e sistemático, e sua elaboração pode iniciar com uma caderneta de papel, 
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planilha eletrônica, software de gerenciamento ou aplicativo, dependendo somente da 

facilidade de acesso e manuseio para os integrantes que irão compartilhar a gestão.  

No início, é recomendável relatar a receita líquida, depois as despesas previsíveis (que 

são rotineiras) e gradativamente aumentar o nível de complexidade. Deixar todos mais 

conscientes sobre os próprios gastos é uma forma de ensinar educação financeira familiar de 

modo prático. Até porque, por dominarem as ferramentas tecnológicas, os mais jovens poderão 

contribuir na montagem das planilhas. É preciso o compromisso de todos para a eficácia do 

processo. “Ter objetivos comuns e conversa franca sobre as finanças da família é um bom 

caminho para engajar todos na batalha pela economia” (TEIXEIRA, 2005, p.76). Conforme a 

idade avançada, as responsabilidades também podem aumentar. Desde guardar moedas em um 

cofrinho, até economizar parte da mesada e, na adolescência, aprender a investir. Isso pode 

refletir positivamente ao longo da vida e se repetir nas gerações futuras. Nesse sentido, o 

momento para envolver os filhos nessas questões pode ser tão logo haja capacidade de 

compreensão mental. Ensinar sobre dinheiro para um bebê não é produtivo, mas de uma forma 

lúdica para uma criança em sua primeira infância é uma forma de colher resultados consistentes 

ao longo dos anos.  

É importante notar que os filhos possuem necessidades diferentes e possibilidades 

distintas de aprendizagem de acordo com a fase da vida. Eid Júnior e Garcia (2001), relatam 

que, para o pleno êxito de um orçamento familiar, não basta apenas oferecer mesada ou 

remuneração para os filhos adolescentes: uma vez que tenham o dinheiro, eles podem decidir 

fazer gastos impensados e, com isso, não aprender nenhuma responsabilidade sobre a 

administração. Para contornar essa situação, o ideal é dar orientações sobre a administração do 

dinheiro. Ensinar, por exemplo, porquê poupar é importante e como agir para planejar os gastos. 

Alguns pais optam, por exemplo, em duplicar o valor economizado pelos filhos, como uma 

forma de estimular o controle. Segundo Leite, Lellis e Magalhães (2012), a mesada é um 

instrumento de grande valia, contribuindo para a educação financeira infantil. 

As metas familiares servem como um instrumento para mapear desejos e traçar planos 

que envolvem o coletivo. Elas apontam para um horizonte a ser perseguido. O principal objetivo 

é que elas sirvam como guias para a sistematização das prioridades e o desenvolvimento de 

ações. Em resumo, se propõem a questionar o que precisa ser feito para que a família se sinta 

realizada. E, independentemente do que “se sentir realizado" possa significar para cada núcleo 

familiar, é quase imperativo que se pense nas finanças pessoais e no que elas dizem sobre a 

distância entre as metas traçadas e as conquistas a serem atingidas. Com isso reitera-se que o 

planejamento financeiro começa com um orçamento e em seguida avançar para o fluxo de 

https://blog.onze.com.br/artigos/melhores-aplicativos-de-financas/
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caixa, onde as pessoas discriminam todas as suas receitas e despesas. Pode-se listar quais são 

os principais objetivos, sendo importante que cada um possa falar sobre o que gostaria de incluir 

entre as metas familiares. Quando todos tiverem contribuído, é hora de analisar e definir as 

prioridades. O critério adotado pode ser previamente discutido entre todos. Escolhidas as metas, 

é imperativo estabelecer um período de tempo para que elas sejam alcançadas. Com isso, 

vai gerar mais motivação e dosar esforços. Já para Macedo Jr. (2013), as pessoas não 

conseguem controlar seus desejos, no entanto quando se processa racionalmente essa emoção, 

pensando no que se perde e se ganha, pode-se escolher a não satisfação de seus desejos 

imediatos. 

         Deve-se definir tarefas periódicas, pois todos precisam estar cientes dos objetivos e em 

quanto tempo eles devem ser cumpridos. Esse é o momento de determinar as ações para que o 

plano se transforme em realidade e as metas sejam alcançadas. O ideal é que cada um cumpra 

tarefas de acordo com as suas próprias limitações e realidade. Não satisfaz simplesmente ter 

objetivos vagos, é preciso apresentar metas, ou seja, objetivos quantificados definidos. No caso 

da reforma para a casa, por exemplo, uma pessoa pode ficar responsável por pesquisar os preços 

de fornecedores, enquanto outra organiza o calendário da obra. No âmbito financeiro, também 

todos devem seguir medidas para economizar, mesmo que os valores sejam bastante diferentes 

entre uma pessoa e outra, o que é perfeitamente normal. É importante também ter consciência 

de que os planos precisam projetar metas possíveis de realizar. Strate (2010) afirma que planejar 

não é tarefa fácil, e passar a controlar gastos requer intensa disciplina, ao menos durante um 

curto período de tempo, até que seja dada devida atenção a eles. As metas, por sua vez, devem 

ser reavaliadas periodicamente, e, mesmo assim, não há garantias de que todas as metas serão 

alcançadas. Como imprevistos podem acontecer, é aconselhável que a família se reúna para 

minimizar as situações de estresse. Caso o plano não esteja funcionando tão bem quanto o 

esperado, é importante que todos conversem pacificamente e avaliem as possibilidades de 

ajuste. O objetivo é oferecer mais segurança financeira e qualidade de vida e não preocupações 

ou discussões.  

 

2.2.2 Métodos de controle financeiro familiar 

Uma forma simples de coletar dados para a análise das finanças familiares é a 

elaboração de uma planilha compartilhada de gastos. Com ela, é possível monitorar o destino 

de cada centavo de sua receita. Em contrapartida, sem ela é provável que parte do valor das 

receitas desapareça, ou ainda é possível esquecer de quitar alguma dívida. Sem contar que, se 

não sabe-se quanto dinheiro se gasta, não se pode planejar futuros investimentos, fazer uma 

http://blog.onze.com.br/artigos/dicas-para-economizar/
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viagem de férias ou adquirir um imóvel que vai se tornar parte importante do patrimônio, por 

exemplo. A falta de um planejamento financeiro pessoal muitas vezes tem como causa a 

ausência de conhecimentos mais complexos sobre a economia, comodismo estagnado por falta 

de interesse ou informações e até mesmo de um controle pessoal extinto. Sobre isso, a Pesquisa 

de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (2017), constatou 

 

“O principal tipo de dívida continua sendo o cartão de crédito, utilizado por 

73,2%   das   famílias   em   maio. Em   seguida, estão   os   carnês (13,3%), 

financiamento de carro e crédito pessoal (ambos com 12,6%), financiamento de casa 

(10,9%), cheque especial (7,8%) e crédito consignado (4,8%)”. (PEIC, 2017, s/p) 

 

Outra forma ainda muito usada é o bom e velho caderninho de anotações, que pode ser 

o seu fiel companheiro também na organização das finanças. Um modelo pequeno, que caiba 

no bolso ou na bolsa, é uma estratégia interessante. A vantagem é que, estando sempre à mão, 

fica mais fácil lembrar de usá-lo para compilar seus gastos. A desvantagem é que a análise ou 

cálculo a partir dos números anotados também será manual e, portanto, mais trabalhosa.  

Uma forma mais recente de controlar as despesas pessoais são os aplicativos, nos quais 

se pode registrar ganhos e gastos de forma imediata. Como os dispositivos móveis fazem parte 

do dia a dia, se torna fácil registrar seus gastos em tempo real. São várias as opções disponíveis, 

com versões gratuitas para todos os sistemas operacionais, como por exemplo: Guia Bolso, 

Mobills, Gastos Diários, Minhas Economias, Good Budget, Minhas Contas, Zero Paper, 

Organizze Finanças, Diário Financeiro, Money Lover, Controle Financeiro e Wisecash, além 

de aplicativos disponibilizados pelas instituições financeiras, também de forma gratuita para 

correntistas. Como explicitado em Bonifácio et al. (2010) o desenvolvimento acelerado de 

inovações para dispositivos móveis tem estimulado o crescimento sistemático de aplicações 

móveis, o que acaba influenciando na melhoria da mobilidade, praticidade e a capacidade dos 

usuários na utilização de serviços Web em tais dispositivos. Outra vantagem que merece 

menção é o fato de que os aplicativos são ferramentas que oferecem diversas funcionalidades 

para análise automática das informações registradas. Eles usam os dados fornecidos para criar 

gráficos que podem dividir os gastos em suas diferentes categorias ou avaliar o seu desempenho 

no decorrer do mês, criação de relatórios, controle de faturas de cartão de crédito e até mesmo 

calendários com previsão de gastos para evitar surpresas nos meses seguintes (EXAME, 2015). 

Esse tipo de serviço é bastante útil, pois oferece um panorama mais detalhado sobre suas 

finanças, permitindo a percepção do que deve ser feito para melhorar o cenário, seja com cortes 

de gastos supérfluos ou busca de novas fontes de renda para complementar o orçamento. A 

principal vantagem dos aplicativos, como citado, é a mobilidade. Esse fator permite que o 
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usuário possa atualizar seus dados e fazer lançamentos a qualquer momento e de qualquer lugar. 

Na prática, isso significa poder registrar um gasto no mesmo momento em que ele é feito. É 

uma facilidade que evita o trabalho de ter que reservar um tempo da sua agenda para fazer a 

atualização. Seus usuários demonstram preocupação com o futuro do seu patrimônio, e 

encontram no planejamento a solução para o equilíbrio financeiro (ARAUJO; CALIFE, 2014). 

Caso o usuário não tenha disposição para começar uma planilha do zero, há diversos 

modelos disponíveis na internet. O mais importante é registrar o dinheiro que entra e sai, para 

ter noção sobre o quanto pode gastar naquele mês. Também fica mais fácil visualizar onde estão 

os gargalos e no que se pode economizar. Santos (2014) expõe que através do planejamento 

financeiro se pode adaptar a renda familiar ou pessoal, conforme as obrigações que são 

indispensáveis, e eliminando gastos desnecessários, fazendo com que não ocorra pagamento de 

juros, todas essas precauções se fazem necessárias para que se possa ter uma maior 

tranquilidade futura com relação a gastos indevidos. 

Uma planilha de gastos nada mais é do que uma forma de organizar suas despesas e 

fazer uma somatória delas, de maneira a entender melhor para onde seu dinheiro está indo. Ela 

é a substituta mais moderna do velho caderninho de anotações, ainda muito utilizado, e tem 

como sucessor o aplicativo de finanças. Não há regras rígidas na elaboração do método de 

controle financeiro. O mais importante é que esse controle esteja adaptado à realidade da família 

e sempre presente na vida financeira. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos 

de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais, 

trazendo tranquilidade e segurança sob o ponto de vista financeiro (BACEN, 2013, p. 11). 

Uma das vantagens de organizar o fluxo de caixa, em qualquer método, é o controle de 

gastos, e pode ser uma estratégia para reduzir despesas. Para que funcione da maneira esperada, 

todos os gastos precisam ser registrados, sejam eles, fixos (contas que você paga todos os meses, 

como luz, internet, água, gás e mensalidade da academia), ou, variáveis (despesas que ocorrem 

de vez em quando, como jantar fora, compras no shopping, idas ao cinema). Em pesquisa 

publicada pelo Banco Central - BACEN (2013), economistas reforçam que, para envolver a 

família, é importante levar em consideração que as pessoas são diferentes umas das outras e 

costumam apresentar comportamentos financeiros distintos, e isso é normal, pois o essencial é 

entender que os ganhos e gastos individuais formam o familiar. 

Outra potencial vantagem do controle orçamentário é a possibilidade de melhorar a 

performance de sua carteira de investimentos. A respeito da importância do controle sobre 

finanças, de uma forma bastante simples, Halles (2014) nos mostra que “o orçamento doméstico 

pode ser definido como uma planilha, na qual são anotados todos os gastos e despesas 

https://blog.rico.com.vc/diversificacao-de-investimentos
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familiares, mesmo as variáveis e os considerados irrisórios, e tem por objetivo proporcionar um 

panorama geral da vida econômica e dos hábitos familiares” (HALLES et. al., 2014). Lemes 

Júnior (2015) define que o planejamento financeiro é uma ferramenta que facilita no 

desempenho da família.  Ao anotar todo o dinheiro que sai da conta bancária, é possível analisar 

os seus gastos e identificar quais deles são realmente necessários e de quais pode abrir mão. 

Com isso, será capaz de cortar despesas supérfluas da sua rotina, reduzindo os custos extras e 

se livrando de possíveis dívidas. Para Brunetto (2010),  

 

“Ainda mais importante do que cuidar das receitas, é cuidar das despesas. As despesas 

necessitam de um cuidado e um controle muito maior que as receitas. A palavra 

controle consiste em amarrar o processo a fim de evitar desastres “. (BRUNETTO, 

2010, p.6). 

 

Quando se sabe quanto ganha e quanto gasta, é possível otimizar a vida financeira. 

Dependendo dos seus objetivos, é interessante separar um valor ou uma porcentagem das 

receitas para investir mensalmente. Um orçamento familiar organizado também se mostra útil 

para quem tem o objetivo de investir. 

Qualquer meta, para ser atingida, demanda esforços. Com as finanças não é diferente. 

Seja qual for o objetivo, de uma viagem internacional, a compra de um carro ou a aposentadoria 

em um tempo específico, por exemplo, é necessário incluir investimentos na sua planilha de 

gastos. Para Xavier (2009, p.13), investimento nada mais é que a aplicação de algum tipo de 

recurso com a expectativa de receber um retorno futuro superior ao aplicado. 

Pode começar separando 10% do salário para investir todos os meses. Também é 

fundamental criar uma reserva de emergência. O ideal é que ela tenha valores equivalentes entre 

seis e doze meses das suas despesas mensais. De acordo com as estatísticas, 

o endividamento vem aumentando gradativamente. Sobre isso, Leal e Nascimento (2011) 

justifica essa causa como: 

 

“Um dos motivos pelo qual a taxa de endividamento vem aumentando é que a partir 

de 1994 com o Plano Real a economia brasileira alcançou uma estabilidade e os 

indivíduos por falta de conhecimento e comodismo não, realizou-se, planejamento 

financeiro pessoal que por consequência pela mudança radical país resultou em 

dívidas “. (LEAL; NASCIMENTO, 2011, p.164). 

 

Um controle de gastos bem executado é fundamental para a realização de um 

planejamento financeiro de sucesso. Ao anotar as entradas e saídas do dinheiro, fica mais fácil 

se planejar para o futuro. Com isso, é possível projetar os gastos e saber exatamente em quanto 

tempo as metas podem ser cumpridas. O planejamento também é essencial para a chegada de 

https://blog.rico.com.vc/sair-das-dividas
https://blog.rico.com.vc/como-fazer-fundo-emergencia
https://blog.rico.com.vc/despesas-mensais
https://blog.rico.com.vc/planejamento-financeiro-familiar
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um filho por exemplo, pois quando este planejamento existe não é necessário ver os gastos com 

o bem-estar serem substituídos pelos gastos com a educação dos filhos. 

 Nunca foi tão importante manter o controle de seus gastos como nos dias de hoje. 

Momentos de crise, como a recente pandemia da Covid-19, deixam ainda mais clara a 

necessidade de se organizar e se preparar financeiramente para emergências. E o primeiro passo 

dessa preparação é justamente o controle financeiro. Por meio do registro de tudo que entra e o 

que sai durante um ciclo salarial, pode entender para onde está indo o dinheiro. 

Para Leal e Nascimento (2011), o planejamento financeiro é o caminho para alcançar os 

objetivos e metas desejadas, ele esclarece o melhor método a ser utilizado para a 

obtenção de resultados.  Segundo o autor, entende-se que o planejamento financeiro sugere 

uma solução propondo mudar a situação financeira em que se encontra o sujeito ou a família. 

E, no caso de desequilíbrio nas contas, fica também mais fácil encontrar a saída, pois o controle 

financeiro ajuda a entender onde é possível fazer cortes de gastos. Ainda, pode ser que a análise 

do orçamento indique que as despesas já estão minimizadas ao limite, sendo o próximo passo 

a busca por novas fontes de renda para alcançar um padrão de vida mais confortável. 

Independentemente da situação financeira, a elaboração e atualização constante de um controle 

financeiro só tem a contribuir para manter a vida mais organizada. 

   

2.2.3 Perfil do investidor brasileiro 

O histórico da economia brasileira foi responsável por algumas mudanças importantes 

do ponto de vista do perfil financeiro dos brasileiros. Segundo a ANBIMA (2021), essas 

mudanças ainda estão ocorrendo, mas há uma tendência da população adulta a se interessar 

mais pela movimentação econômica do país. Exemplo disso foram as mudanças na educação 

básica, com as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e o Novo Ensino Médio, 

trazendo a Educação Financeira como um importante tópico do Tema Contemporâneo 

Transversal de Economia. Os estudos ainda apontam para uma variedade de perfis dentro da 

mesma faixa etária, conforme a facilidade de acesso a novas tecnologias. Sobre isso, apresenta-

se um infográfico que mostra o atual perfil do investidor brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

https://blog.rico.com.vc/coronavirus-e-investimentos
https://blog.rico.com.vc/controle-financeiro-pessoal
https://blog.rico.com.vc/gastos-diarios
https://blog.rico.com.vc/renda-extra


29 

 

Imagem 1: Infográfico 

 

Fonte: ANBIMA (2021) 

Segundo os dados coletados pela ANBIMA (2021), a maior parte dos investidores 

brasileiros são homens com uma média de idade em torno de 43 anos, casados, com filhos. Pelo 

menos 45% deles tem o ensino médio completo e 85% trabalham em atividade remunerada. 
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3 METODOLOGIA 

 Para a realização deste trabalho, foram caracterizadas algumas etapas metodológicas, 

bem como a descrição do método utilizado para realizar o estudo e o processo usado para a 

coleta e para a análise dos dados da pesquisa, a fim de alcançar os objetivos propostos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 O presente trabalho foi desenvolvido de forma quantitativa, tendo como base os dados 

que foram coletados por meio da aplicação de um questionário com perguntas objetivas para o 

público alvo, que são famílias de acadêmicos que residem e estudam no município de Tapejara 

- RS. O objetivo principal é entender como funciona o orçamento das famílias pesquisadas, se 

utilizam algum tipo de controle financeiro, de que forma é feito, e se a forma de orçamento 

praticada tem impacto positivo para a família, ou seja, os resultados de cada método de 

orçamento. Ainda, de forma qualitativa, analisar as formas de controles financeiros e seus 

respectivos benefícios encontrados conforme o perfil das famílias. Segundo Knechtel (2014), a 

pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa que atua sobre um problema humano ou 

social, é baseada no teste de uma teoria, sendo composta por variáveis quantificadas em 

números, as quais são analisadas de modo estatístico, com o objetivo de determinar se as 

generalizações previstas na teoria se sustentam ou não. 

 Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória, à medida que buscou 

coletar, analisar e especificar como funciona o orçamento de cada família. Desta forma é 

possível desenvolver análises mais detalhadas, trazendo à tona os principais dados necessários 

para a caracterização de um bom orçamento. As pesquisas exploratórias têm por objetivo 

familiarizar-se com o fenômeno ou obter uma nova percepção dele e descobrir novas ideias. 

(CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2002). 

 Para alcançar os resultados, realizou-se uma pesquisa de natureza teórica empírica, 

sendo necessário o contato com todos os DCEs1 da cidade, para assim coletar a quantidade 

exata de alunos, que foi de 571 alunos, entre o Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB, 

Instituto de Educação de Tapejara - FAT e Polo Unicesumar. Esse primeiro contato já abriu 

caminho para que fosse feita aplicação virtual de um questionário, cujo link de acesso foi 

enviado aos DCEs, que encaminharam para os grupos de alunos de cada instituição pelo 

aplicativo de mensagens WhatsApp2. Esse questionário teve como objetivo principal coletar 

 
1 Diretório Central de estudantes - entidade representativa de todos os estudantes de uma instituição 
2 Aplicativo criado em 2009 para troca de mensagens instantâneas e comunicação em áudio e vídeo pela 

internet. 
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dados para compreender como o orçamento familiar está sendo aplicado no dia-a-dia pelas 

famílias de acadêmicos e identificar os motivos pelos quais elas usam ou deixam de usar os 

métodos de controle. Desta forma, foi possível analisar as principais variantes encontradas na 

vida financeira das famílias tapejarenses. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 O tema do estudo foi direcionado a famílias de acadêmicos tapejarenses, de tal forma 

buscando entender e explicar como funciona o orçamento através da aplicação do questionário 

aplicado. 

 O município de Tapejara é um dos que mais cresce na região, em parte devido ao 

crescimento e implantação de novas indústrias locais, e por consequência, pela geração de 

novos empregos, alavancando a economia da cidade. Segundo dados do IBGE (2019), a última 

estimativa da população mostrou que o município conta com aproximadamente de 24 mil 

habitantes. Esse número tem crescido com a vinda dos trabalhadores de outras cidades, 

buscando mais qualidade de vida em Tapejara. Outro ponto de destaque é a instalação e o 

fortalecimento do setor educacional: o município conta hoje com três instituições de ensino 

superior, e ainda alguns polos de cursos totalmente online. Isso gera uma ótima perspectiva de 

pesquisa, pois com o crescimento da população e com a vinda de pessoas de outras regiões, 

muitas buscam no município alternativas para seguir com os estudos, proporcionando a essa 

pesquisa uma base de dados mais completa e variada. Buscando mostrar os diversos tipos de 

perfis situados em meio aos acadêmicos da cidade escolhida para protagonizar os estudos e 

principalmente a coleta de dados, essa diversidade se mostra de suma importância para a 

qualidade do trabalho.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 Uma das principais fases desta pesquisa consiste na coleta dos dados necessários para 

análise e conclusão dos assuntos levantados. A coleta de dados foi feita através de um 

questionário elaborado e aplicado com o uso de uma plataforma gratuita chamada google forms. 

Esta plataforma ficou popularizada com o ensino remoto, sendo utilizada para as avaliações 

escolares. Para esse questionário, escolheu-se a ferramenta pela facilidade de divulgação ao 

público alvo e pela análise gráfica fornecida gratuitamente. O período de aplicação teve 

vigência de 10 a 24 de setembro de 2021. Conforme pontua Roesch (2010), um projeto pode 

misturar técnicas desenvolvidas para a coleta de dados, podendo utilizar-se de entrevistas, 

questionários, análise de documentos, entre outros. Além disso, é importante considerar a fonte 
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dos dados, para que sejam confiáveis. Nesta pesquisa, a coleta de dados foi realizada por meio 

do questionário presente no Apêndice A.  

 Os questionários contendo vinte e duas perguntas objetivas foi compartilhado com o 

público alvo de forma remota, fazendo uso do aplicativo WhatsApp, e encaminhando para os 

DCEs de Tapejara, em busca do maior número possível de respostas e consequentemente, 

resultados mais próximos à realidade. Com o objetivo de identificar como as famílias planejam 

e organizam suas finanças, relacionando com fatores e variáveis que possam interferir direta ou 

indiretamente no orçamento financeiro familiar, a coleta de dados ocorreu em meados de 

setembro do corrente ano. Ao fim do período, os dados foram analisados e consequentemente 

iniciou-se a geração dos resultados da pesquisa. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 Após o término da fase da coleta de dados, foi feito o tratamento dessas informações, 

separando-os conforme suas categorias, analisando seus impactos e relevância para o presente 

trabalho. Conseguindo desta forma dar seguimento com a teoria principal de confrontar dados 

dissertativos, com a realidade vivida na cidade, tendo assim diversas possibilidades e formas 

de apresentação, como planilhas e gráficos, com o intuito de facilitar o entendimento. 

 A análise da pesquisa foi feita através dos resultados obtidos com o questionário virtual 

e da interpretação detalhada dos gráficos gerados pela plataforma. Além de analisar 

individualmente cada pergunta, também foram unidas e verificadas as informações de 

perguntas alternadas. “As técnicas uni variadas são apropriadas para a análise de dados quando 

há uma única unidade de medida de cada elemento na amostra, ou, no caso de haver várias 

medidas de cada elemento, cada variável analisada isoladamente (MALHOTRA, 2004, p. 388). 

 Para um melhor entendimento da análise e resultados, optou-se por formar grupos com 

os gráficos relacionados ao mesmo propósito, facilitando a interpretação dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

3.4.1 Grupo 1: 

O Grupo 1 é composto pelos dados coletados nas quatro primeiras perguntas, que 

servem como introdução do questionário. São elas a idade, o gênero, quantas pessoas moram 

onde o acadêmico reside, e por último, algo sobre o controle financeiro de forma ampla. 

 

Gráfico 1: Idade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

Em relação à primeira pergunta, percebemos que a faixa etária dos respondentes teve 

predominância entre 23 e 27 anos, porém todas ficaram com índices muito semelhantes. 

 

Gráfico 2: Gênero 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)              
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Temos também a predominância do público feminino nas respostas, tendo grande 

relevância no resultado final, pois no decorrer da pesquisa consegue-se notar a grande 

importância do público feminino no orçamento familiar.  

 

Gráfico 3: Residentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)              

 

Outro fator de suma importância para o trabalho foi a quantidade de membros que 

residem na casa junto a família, pois mostra com certa clareza a redução no número de filhos, 

gerando famílias menores. Tem-se na Pergunta 3 mais de 90% dos respondentes com até quatro 

pessoas residentes na casa. 

 

Gráfico 4: Controles 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                
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Com base nas respostas da Pergunta 4, tem-se o seguinte panorama: dentre as famílias 

de acadêmicos tapejarenses, há um número expressivo de famílias que fazem o uso de algum 

método de controle financeiro. Com 82,4% de famílias elaborando algum tipo de orçamento, 

pode-se concluir que o público alvo, talvez por ter um melhor e maior acesso à informação, por 

estar em uma instituição de ensino superior, incorpora esse conhecimento à sua rotina familiar. 

É possível afirmar também que a faixa etária de idade mais relevante, que ficou entre 

23 e 27 anos, traz 86% dos respondentes afirmando possuir algum tipo de controle financeiro, 

e destes predominam, com 65%, o público feminino. Com esses expressivos números, também 

pode-se confirmar no público alvo os dados dissertativos citados no decorrer do trabalho, onde 

afirma-se o grande crescimento dos métodos de controle financeiros no orçamento familiar. 

Baseados sempre no alto índice de eficiência e eficácia dos mesmos, como será demonstrado 

no decorrer da análise. 

 

3.4.2 Grupo 2: 

O Grupo 2 abrange as perguntas sobre o perfil financeiro do público alvo, trazendo 

questões sobre o responsável pelo controle de finanças e a ferramenta utilizada para elaborar o 

orçamento pessoal e familiar, quando isso é feito.  

 

Gráfico 5: Quem é responsável pelo controle das finanças. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Na pergunta cinco, tem-se um número importante de pessoas que fazem o controle 

financeiro em conjunto, pois alegam auxiliar no controle das finanças, e assim 80% destes 

respondentes possuem perfil poupador ou investidor e com 90% de satisfação em seu perfil 
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financeiro. Dos 40% que fazem o controle das finanças, mais de 70% são mulheres, 

conseguindo mais uma vez identificar o crescimento do público feminino no orçamento 

familiar. 

 

Gráfico 6: Controles 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

   

  No Gráfico 6, conseguiu-se mais uma vez a fundamentação dos dados relatados no 

referencial, onde a planilha apresentou-se principal método de controle financeiro nos dias 

atuais. Por ser um método muito maleável, tendo vários modelos e até mesmo tendo a 

possibilidade de ser feita conforme a família tem preferência. Há alguns anos a planilha 

conseguiu superar o método de rascunho, pela sua grande evolução no contexto tecnológico. 

Em seguida o rascunho, que por muitos anos foi um dos únicos métodos utilizados, por 

não ter ainda a grande influência da tecnologia. O método ainda é muito utilizado, pois ainda 

há uma grande resistência ao uso da tecnologia, e muitas vezes ainda é o mais viável para o 

público com mais idade, onde se tem mais dificuldade no uso. 

O método apontado em terceiro lugar foi o aplicativo, que nos últimos anos vem se 

aprimorando, por trazer ainda mais facilidade e diversos meios de controle, para cada perfil, 

sendo possível traçar objetivos, configurando para que emita avisos do interesse do usuário e 

outras ferramentas que auxiliam no orçamento.  

De modo geral os métodos conseguiram mostrar que todos têm benefícios, porém cada 

um com suas particularidades. Consegue-se também notar que há uma grande união no quesito 

orçamento familiar, pois na maioria dos respondentes temos o orçamento feito em conjunto 
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com mais membros da família, tendo um índice de eficiência maior, como foi tratado no 

referencial. 

 

Gráfico 7: Perfil 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

Com base no Gráfico 7 é possível confirmar que, graças ao alto índice de controle 

financeiro, foi possível alcançar um alto índice de pessoas com um perfil poupador, que é 

disciplinado e consegue manter sua subsistência e ainda poupar algum valor. Aliado ao perfil 

investidor, que é um pouco mais ousado com suas reservas, tende a arriscar mais e também dar 

um melhor destino a seus recursos, com investimentos mais arrojados, com maior risco, mas 

consequentemente com uma melhor remuneração.  

Em seguida, tem-se o perfil desligado, que mesmo tendo controle financeiro ou uma 

boa margem de segurança fica limitado em seu dia a dia, não conseguindo poupar e muito 

menos investir. Sendo seguido pelo gastador, o qual usa sua renda ao máximo, na maioria das 

vezes por não ter controle em suas finanças, ou até tem, mas não tem seu psicológico trabalhado 

para economizar ou investir, somente em gastar. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

3.4.3 Grupo 3: 

As perguntas relacionadas nesta categoria são aquelas que mostram o grau de satisfação 

quanto ao orçamento atual, levando os respondentes a refletir sobre a real situação financeira 

em que se encontra. 

 

Gráfico 8: Satisfação 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

Referente a satisfação do público alvo com seu perfil financeiro, conforme o Gráfico 8, 

temos a maior parte satisfeita, sendo que destes, mais de 90% possuem controles financeiros, 

trazendo à tona de forma clara a real a influência positiva dos métodos de controle integrados 

no orçamento familiar. 

 

Gráfico 9: Receitas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)      
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 O Gráfico 9 mostra que o público alvo tem, em sua maioria, uma renda média mensal 

que supera os R$ 4.000,00, que representam em torno de quatro salários mínimos.  

 

Gráfico 10: Despesas 

   

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

Em relação às despesas médias mensais, há indícios de que estas cabem no orçamento, 

já que praticamente a metade dos respondentes afirmaram que suas despesas não ultrapassam 

os R$ 3.500,00 mensais. 

 

Gráfico 11: Resultado 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                
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Graças ao alto índice de uso dos métodos de controle, verificou-se um ótimo resultado, 

tendo 96,5% das famílias com resultado positivo, e apenas 3,5% negativo. Como maior 

resultado a sobra de até quinhentos reais, que é considerável pelo momento vivido nos dias 

atuais, seguida de mais de mil reais, que pelo momento se considera um excelente resultado, e 

por fim até mil reais, que não deixa de ser um ótimo resultado também. 

Em relação aos gráficos supracitados também consegue-se afirmar, que dos 51 

satisfeitos com seu perfil financeiro, 15 possuem resultado mensal de até R$1000,00, 18 de até 

R $500,00 e 18 com mais de R $1000,00. Ótimos resultados trazidos pelo correto uso de 

métodos de controle financeiro. 

 

Gráfico 12: Poupança 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

Nota-se também a influência do bom uso dos controles financeiros no orçamento, a 

grande quantidade de famílias que possuem uma poupança ativa. Mostram que se for feito 

corretamente o orçamento pode gerar muitos frutos e um expressivo valor poupado. Pode-se 

concluir desta forma que 68,2% do público entrevistado tem uma reserva de emergência, para 

se proteger de situações adversas que possam vir a abalar sua vida financeira. 

E percebe-se também a minoria, mas também considerável número de famílias que não 

possuem poupança, estando assim desprotegida e vulnerável a sofrer abalos em suas finanças 

com problemas não esperados que podem vir a acontecer. 
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Gráfico 13: Tempo da poupança ativa. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

Curiosamente, a Pergunta 13 mostrou discrepância com a Pergunta 12, pois das 85 

respostas, 31,8% não possui poupança ativa. Isso representa 27 respondentes, enquanto na 

Pergunta 13, todos responderam o tempo de poupança ativa. Entende-se que pode ter havido 

alguma confusão na interpretação da pergunta, e algumas pessoas responderam o tempo que 

não possui poupança ativa. 

 

3.4.4 Grupo 4: 

Este grupo de perguntas traz informações sobre dívidas e investimentos, solicitando aos 

respondentes que especifiquem um pouco mais sua realidade financeira. 

 

Gráfico 14: Investimentos 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                
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Com relação à Pergunta 14, houve um equilíbrio entre as pessoas que possuem outros 

tipos de investimento além da poupança e as que não possuem, culminando com a Pergunta 15, 

que confirma essa informação. 

Gráfico 15: Qual o investimento escolhido pelo grupo. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)        

    

Neste grupo foi possível identificar quais são os principais investimentos adotados pelo 

público alvo, além de uma grande porcentagem que diz ter outros tipos de investimento. Em 

primeiro lugar, os fundos de investimentos, uma forma de investimento mais arrojada, voltada 

principalmente ao público jovem. Em seguida, aparece o mercado imobiliário, que requer um 

investimento maior e de longo prazo, com menor liquidez, mas alta taxa de retorno, sendo o 

preferido do público com faixa etária a partir dos 32 anos, já com maior conhecimento de 

mercado. E por fim as ações, que tem ainda mais alto risco e liquidez, trazendo boa rentabilidade 

no longo prazo se for bem gerida. 
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Gráfico 16: Dividas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

Com o Gráfico 16, percebe-se que a maior parte do público alvo possui dívidas, porém 

mais de 90% das pessoas que possuem dívidas ativas, possuem algum tipo de controle 

financeiro, podendo assim notar que através do controle consegue se honrar com seu 

compromisso com mais facilidade. 

 

Gráfico 17: Qual o principal tipo de dívida. 

                

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

O Gráfico 17 e a análise individual das respostas nos mostra que 100% do público com 

dívidas em atraso faz parte do público que não faz uso de controles financeiros em seu 

orçamento. 



44 

 

E para concluir o gráfico sobre dívidas, 36,5% dos respondentes não possui nenhum 

tipo de dívida, número muito expressivo se for levado em consideração o atual cenário 

econômico vivido. E o ponto de maior importância se destaca pois 92% das pessoas que não 

possuem dívidas fazem uso de métodos de controle financeiro, tendo como principal método 

os aplicativos. 

 

3.4.5 Grupo 5: 

O último grupo de respostas tem o intuito de provocar o público alvo quanto ao perfil 

financeiro atual das famílias. Como forma de complemento da pesquisa, foi feito uma análise 

individual de cada resposta, para que assim se possa ter um melhor entendimento. Do total dos 

85 respondentes, 71 deles possuem métodos de controle financeiro, e destes 56 estão contentes 

com seu perfil financeiro, desta forma consegue-se mais uma vez perceber a importância dos 

métodos.  

 

Gráfico 18: Desligado 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

 O Gráfico 18 demonstra que aproximadamente 3/4 dos respondentes não estão alheios 

às questões financeiras, o que mostra um amadurecimento do público alvo com relação à gestão 

do dinheiro.  
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Gráfico 19: Como identifica o perfil Desligado. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

O Gráfico 19 mostra as características do perfil Desligado. 

 

Gráfico 20: Gastador 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Entre os acadêmicos, há um equilíbrio entre os que se consideram gastadores, em se 

tratando de características do perfil financeiro. 
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Gráfico 21: Tipos de gastos. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

O Gráfico 21 traz ainda a identificação dos tipos de gastos mais citados pelos gastadores. 

 

Gráfico 22: Relevância 

           

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)                

 

Finalizando, a Pergunta 22 traz a opinião dos acadêmicos sobre a importância de utilizar 

algum método de controle das finanças pessoais e familiares para a melhor gestão do dinheiro. 

Destes, nenhum apontou que não há necessidade de controlar as finanças.  
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Das setenta famílias que possuem métodos de controle: 21 usam planilhas eletrônicas, 

23 usam o caderno e 7 utilizam aplicativos. Além do mais, todas essas possuem perfil poupador 

e investidor, trazendo à tona a importância e eficácia destes principais métodos. 

Dos outros 14 respondentes que não possuem nenhum tipo de controle financeiro pode-

se encontrar cinco com perfil desligado, um devedor e quatro com perfil gastador. Como mostra 

no decorrer do trabalho, se pode visualizar com mais clareza a dificuldade enfrentada na vida 

financeira das pessoas que não fazem uso de métodos de controle Financeiro. 

3.4.6 Análise aprofundada 

No decorrer do questionário, algumas perguntas foram formuladas com intuito de 

confirmar a veracidade das respostas coletadas. Primeiramente na pergunta quatro temos 15 

respondentes que não possuem métodos de controle e já na pergunta seis apenas 14 

confirmaram. Nas perguntas 16 e 17 o índice de infidelidade das respostas foi ainda mais 

expressivo, pois das 63 pessoas que não se consideravam desligadas apenas 50 mantiveram sua 

resposta na seguinte pergunta. Já nas perguntas 20 e 21 apenas um respondente não confirmou 

sua resposta de não se considerar gastador.  

Nas perguntas 14 e 15 confirmou-se a veracidade dos dados pois as pessoas que não 

possuem controles financeiros tiveram o mesmo número de respostas em ambas. Da mesma 

forma nas perguntas 16 e 17, onde o número de respondentes que não possuem dívidas foi igual. 

Conseguindo assim ter um grau de exatidão e a conclusão com maior assertividade em relação 

ao contexto mencionado e explorado no decorrer da pesquisa. 

Conseguiu-se através da análise individual das perguntas identificar os métodos de 

controle financeiro com maior eficiência e eficácia, os mais utilizados pelos públicos 

determinados e também para que perfil financeiro cada um é recomendado. Bem como ter uma 

visão ampla de todo orçamento familiar. 

 Através da análise aprofundada consegue-se identificar que das 17,6% de famílias que 

fazem uso de aplicativos, 100% delas possuem poupança, 100% estão contentes com seu perfil 

financeiro e mais de 80% possuem algum tipo de investimento. Percebe-se de forma clara a real 

eficiência e eficácia desta modalidade, com números impressionantes em relação a satisfação e 

resultados apresentados, porém ainda apresenta um público de usuários inferior aos demais, 

mas com grande perspectiva de crescimento futuro. 

 Os aplicativos têm público superior a 90% na faixa etária até 27 anos, concentrados 

assim nos públicos e famílias mais jovens. De acordo com os respondentes, o aplicativo é o 

mais viável e mais utilizado para perfis investidores, por ter uma variada linha de opções para 
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programações de metas e objetivos, ficando assim mais fácil de se adaptar a tal perfil.  Assim 

consegue-se vincular o perfil investidor a o uso de aplicativos, para que se possa obter sucesso 

nos processos de investimento das famílias. 

A planilha é a mais diversificada em questão de faixa etária, sendo encontrada muito 

bem distribuída em todos os grupos de idades relacionados na pesquisa. Já o rascunho tem seu 

conglomerado junto com a faixa etária superior a 32 anos. Conclui-se que se concentra 

fortemente nas famílias com perfil poupador, pois com seu uso consegue-se identificar futuras 

sobras no orçamento familiar, abrindo assim a possibilidade de poupar. Tanto se dá para 

possíveis emergências ou despesas inesperadas quanto para a realização de um sonho, como 

por exemplo a aquisição de seu carro próprio ou até mesmo na melhoria de sua qualidade de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É notória a importância de se ter um gerenciamento adequado das receitas e despesas 

familiares, fazendo uso de métodos de controle financeiro, sendo ele de sua preferência, e como 

esse controle pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, entretanto, o estudo teve por 

objetivo identificar em que medida as famílias organizam suas finanças relacionando com 

fatores e variáveis que possam interferir direta ou indiretamente no orçamento financeiro 

familiar.  

Foi possível identificar os diferentes perfis financeiros na questão das características, 

tais como: faixa etária, gênero, renda, orientação familiar, entre outros. Pode ser identificado 

que 82,4% do público entrevistado possui métodos de controle financeiro, e portanto, é 

importante incentivar desde muito cedo as crianças a fazer/saber do uso das ferramentas de 

controle, mesmo que seja um caderno de anotações, um aplicativo, uma planilha eletrônica, ou 

até mesmo os rascunhos. 

Conclui-se que diante do uso de métodos de controle financeiro no orçamento familiar 

fica mais fácil tomar decisões sobre consumo e com esse planejamento evita-se a inadimplência, 

melhora a saúde financeira, e consequentemente o relacionamento familiar. Atualmente, está 

sendo vivenciado por todos, uma situação lamentável da economia, sendo tomadas diariamente 

medidas restritivas para que se consiga uma estabilidade geral. Por este motivo, é extremamente 

importante que exista um gerenciamento das finanças, que se consiga manter-se em situação 

estável, para não sofrer as consequências junto a economia, pois conforme destaca Macedo Jr 

(2007, p. 49) “[...] todo mundo tem gastos controlados. E se não tiver domínio sobre seu fluxo 

de caixa, ficará desorganizado financeiramente! ”. Constatou-se que a pesquisa teve um 

resultado positivo em relação ao controle financeiro familiar, pois gerou obtenção de mais 

conhecimento no assunto, além de sugestões e alternativas para as pessoas fazerem o 

gerenciamento de suas finanças, melhorando o fluxo de caixa e a qualidade de vida das famílias.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Orçamento Familiar 
Obrigado por participar da pesquisa! 

A sua resposta é extremamente importante para me ajudar na conclusão do curso. 

Não se preocupe: sua identidade será preservada. 

Questionário direcionado a acadêmicos que estudam em Instituições de Ensino Superior Tapejarense, baseadas no 

contexto familiar. 

*Obrigatório 

 

1) Qual a sua idade? * 

a) Entre 18 e 22 anos 

b) Entre 23 e 27 anos 

c) Entre 28 e 32 anos 

d) Mais de 32 anos 

 

2) Qual seu gênero? 

a) Masculino 

b) Feminino 

c) Prefiro não responder 

 

3) Quantas pessoas residem na casa? * 

a) Até 2 pessoas 

b) Entre 2 e 4 pesoas 

c) Mais de 4 pessoas 

 

4) Possui algum tipo de controle financeiro? * 

a) Sim 

b) Não 

 

5) Na sua casa, quem faz a maior parte do controle das finanças? * 

a) Eu controlo as finanças 

b) Eu participo do controle das finanças, mas não faço sozinho 

c) Outra pessoa controla as finanças 

d) Não há controle das finanças 

 

6) No caso de haver controle financeiro na sua casa, quais seriam? * 

a) Aplicativo 

b) Planilha 

c) Rascunho (caderno) 

d) Não possui. 

e) Outro 

 

7) Como você considera o perfil financeiro da família? 

a) Poupador (disciplinado e econômico, perfil mais conservador) 

b) Investidor (mais ousado que o poupador, busca maiores lucros nos investimentos) 

c) Devedor (não consegue saldar suas dívidas) 

d) Desligado (tem potencial para investir, mas não o faz) 

e) Gastador (usa sua renda ao máximo) 

 

8) Você está satisfeito com o perfil financeiro da sua família? 

Sim 

Não 

 

9) Saberia dizer sua receita mensal. (ganho total bruto)? * 

a) Até 2000 reais 

b) Entre 2000 e 4000 reais 

c) Mais de 4000 reais 

d) Não sei informar/ Prefiro não informar 
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10) E o total de suas despesas. (total de gastos) * 

a) Até 1500 reais 

b) Entre 1500 e 3500 reais 

c) Mais de 3500 reais 

d) Não sei informar 

 

11) Qual o resultado em valores se diminuir sua receita pelas despesas? * 

a) Menos que 1 real 

b) Até 500 reais 

c) Até 1000 reais 

d) Mais de 1000 reais 

 

12) Possui poupança ativa? 

Sim 

Não 

 

13) Se sim, a quanto tempo? 

a) Até 1 ano 

b) Entre 1 e 2 anos 

c) Mais de 3 anos 

d) Não sei informar 

 

14) Possui algum outro tipo de investimento? 

Sim 

Não 

 

15) Se sim qual? 

a) Imobiliário 

b) Fundos de Investimentos 

c) Ações 

d) Outro 

e) Não possui 

 

16) Possui dívidas? 

Sim 

Não 

 

17) Se sim, quais? 

a) Ativas 

b) Em atraso 

c) Outros 

d) Não possui 

 

18) Se considera desligado em relação às finanças? 

Sim 

Não 

 

19) Se sim, como identifica? 

a) Poupa porém não sabe aonde investir 

b) Não poupa mas sabe aonde investir. 

c) Possui controle e não consegue poupar. 

d) Não possui controle e consegue poupar. 

e) Outro motivo. 

f) Não me considero. 

 

20) Se considera gastador? 

Sim 

Não 
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21) Se sim, com o que? 

a) Comida 

b) Viagens 

c) Esportes 

d) Outros 

e) Não me considero. 

 

22) Qual a sua opinião sobre a importância dos métodos de controle financeiro familiar? 

a) Indispensável 

b) De suma Importância 

c) Importante 

d) Sem necessidade 


